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ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD            
CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA Nr. 86 
din data de 15 iulie 2021 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 35/2020 privind 
stabilirea taxelor pentru Ştrandul Termal pe anul 2021 

 
Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, în 

data de 15 iulie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
14093/15.07.2021; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 66/2021 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 35/2020 privind 
stabilirea taxelor pentru Ştrandul Termal pe anul 2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului de administrare a domeniului public și privat din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 
14096/15.07.2021 şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, 
agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad 
înregistrat sub nr. 14172/15.07.2021;  
 În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 
139 alin. (1) și (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 35/2020 
privind stabilirea taxelor pentru Ștrandul Termal pe anul 2021, după cum urmează: 

- Art. 1 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Pentru a beneficia de 
facilitățile prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b), beneficiarii acestora trebuie să depună o cerere 
însoțită de documentele relevante, la Primăria orașului Tășnad până în data de 31 iulie 2021, 
inclusiv. Cererile depuse după data de 31 iulie 2021, se resping.” 

Art. 2 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 35/2020 
privind stabilirea taxelor pentru Ștrandul Termal pe anul 2021, rămân neschimbate. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 
Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Tășnad. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 
LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


